VAMOS PRODUZIR!
-

Volte ao tempo e imagine que você é o responsável por enviar ao rei de Portugal
todas as notícias das viagens.

-

Ao escrever uma carta contando que conectaram outras sociedades o rei não
acreditou que estes povos possuem inteligência e os tratou como inferiores.

-

Você deverá produzir um texto curto e apresentar de forma criativa (música,
poema, texto etc), explicando ao monarca que os costumes dessas sociedades
são apenas diferentes dos costumes europeus, mas que há pontos em comum
também.
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